Spelregels voor vrijzwemmen
➢ Houd u de regels in acht die voorgeschreven zijn door de Gemeente (voor het gehele
‘protocol verantwoord zwemmen’ verwijzen wij u naar onze facebookpagina).
➢ Blijft u thuis als u gezondheidsklachten heeft, verkouden bent, hoest of tot een risicogroep
behoort.
➢ Houd u vooral 1,5 meter afstand van elkaar én het bad/kioskpersoneel.
➢ Bestuur van de Spetter kan ten alle tijden besluiten om de regels bij te stellen of aan te
scherpen indien wij zien dat het Protocol ondanks onze maatregelen niet nageleefd kan
worden.
➢ Eventuele boetes die opgelegd worden bij niet naleven van onze regels, worden
doorberekend aan de bezoeker.

Wat betekent dit?
✓ Iedereen kan na 14:00 uur gebruik maken van het zwembad. Vrijdag en zaterdag
sluiten we om 20:00 uur, de rest van de week om 17:00 uur.
✓ Iedereen onder de 19 hoeft GEEN afstand van elkaar te houden.
✓ Iedereen boven de 18 houdt anderhalve meter afstand van elkaar, behalve
individuen die tot een huishouden behoren.
✓ ABONNEMENTEN VAN ANDERE ZWEMBADEN KUNNEN VANAF 1 juli OOK OP DE
SPETTER GEBRUIKT WORDEN. (dit geldt voor Midwoud, Wognum en Sijbekarspel).
✓ Voor de kassa staat en fles desinfectiemiddel, verplicht je handen ermee in te
smeren.
✓ Houd de route zoals aangegeven d.m.v. pijlen en hekken bij het bad (en de
kleedkamers) aan.
✓ Toiletten zijn geopend.
✓ Trek thuis alvast je zwemkleding aan.
✓ Kleding mag niet in de kleedkamers achterblijven, maar moet in een tas worden
meegenomen. Vrijzwemmers mogen deze tas ook meenemen naar een tafel langs
het bad of de ligweide.
✓ Neem geen waardevolle spullen mee, De Spetter is niet verantwoordelijk voor
verloren/gestolen goederen.
✓ De kiosk is geopend, zij het met een beperkt assortiment.
✓ Er is geen prullenbak aanwezig bij het bad, afval graag in de prullenbak bij de kiosk
doen.
✓ De speelweide is geopend. Het peuterbadje en het omliggende grasveld zijn gesloten,
✓ Er worden geen speel- en zwemattributen uitgeleend. Enige uitzonderingen zijn de
zwembandjes voor de allerkleinsten.
Als iedereen zich aan de regels gaat houden en de Protocollen vanuit de overheid niet
worden aangescherpt, hopen we snel weer meer mensen/doelgroepen te kunnen toelaten
op het zwembad.

En als laatste: vooral heel veel zwemplezier!!!

